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PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT

Hyvää syksyä TamRIA
Kohta pari vuotta tässä on jo 
menty yhdistystoiminnassakin 
poikkeusaikojen ehdoilla. Nyt 
kuitenkin näyttäisi siltä, että 
tämän tunnelin päässä vihdoin 
näkyy valoa ja pääsisimme taas 
lähitulevaisuudessa järjesämään 
jäsenille toimintaa normaalien 
aikojen mukaisesti. 

Loppuvuodelle meillä on suun-
nitteilla mm. aloittavien opiske-
lijoiden tilaisuus, pikkujoulut, 
sekä vuosikokouksen yhteydessä 
hieman ohjelmaa padel- lajitu-
tustumisen muodossa. Toivotta-
vasti väki innostuu näihin tapah-
tumiin lähtemään, kun pitkästä 
aikaa taas pystymme näitä jär-
jestämään. 

Hallituksesta on myös jäämässä 
muutama kasvo sivuun, joten 
uusille innokkaille aktiiveille oli-
si kysyntää. Jos siis hallitustyö 
kiinnostaa, niin tulethan ehdot-
tomasti paikalle vuosikokouk-
seen ehdolle ensi vuoden halli-
tukseen. Hallituksen nykyisiltä 
jäseniltä voi kysellä lisäinfoa 
tästä.

Kuluvan vuoden aikana 70 vuot-
ta täyttäneessä RIA:ssa on tapah-
tunut paljon, vaikka varsinaiset 
jäsentapahtumat ovat olleet hil-
jaiselolla. RIA on mm. tuonut nä-
kemystään MRL:n uudistukseen 
ja edistänyt rakennusarkkiteh-
tien ylemmän ammattikorkea-

koulututkinnon käynnistämistä. 
Tärkeitä hankkeita, joissa on 
oleellista saada meidän RIAlais-
ten näkemys kuuluviin.

Vuoden aikana on käyty myös 
keskustelua RIAn jäsenetuna 
Ylläksellä olevien RIA-majojen 
tulevaisuudesta. Tampereen RIA 
ja Helsingin RIA tekivät tästä 
yhteisen kannanoton, jossa vaa-
dittiin pitkäjänteisiä päätöksiä 
ja täten ennustettavuutta majo-
jen tulevaisuuteen ja kiinteistön 
ylläpitoon.

Ajatukset itsellä ovat pitkälti jo 
ensi vuodessa, joka saattaisi olla 
pitkästä aikaa taas normaalia ai-
kaa tämän korona-ajan jälkeen. 
Toivottavasti tapaamme silloin 
mahdollisimman monen kanssa 
eri jäsentapahtumissa.

-Ville
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TULEVIA TAPAHTUMIA

Tampereen rakennusinsinöörit ja –arkkitehdit RIA ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
VUOSIKOKOUS 

18.11.2020

1

  TamRIA:n sääntömääräinen vuosikokous
 to 4.11.2021 klo 18.30 Linnakallion new Padelkeskus, 
 Autokeskuksentie 14, 33960 Pirkkala  
  
ESITYSLISTA
 1§ Kokouksen avaus
 2§ Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
     tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5§ Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi
     kalenterivuodeksi.
 6§ Määrätään hallituksen ja toimikuntien jäsenten palkkioiden 
     ja matkakustannusten korvausten suuruudet seuraavaksi 
     kalenterivuodeksi.
 7§ Määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi
     kalenterivuodeksi.
 8§ Hyväksytään yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaksi  
     kalenterivuodeksi.
 9§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa varahenkilöineen 
     tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto.
10§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen tilalle. 
11§ Päätetään hallituksen jäsenmäärästä sekä valitaan hallituksen
      muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
12§ Valitaan tarvittavat yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat liiton
      toimielimiin erovuoroisten tilalle.
13§ Määrätään sanomalehti, jossa yhdistyksen kokouskutsut on
      julkaistava.
14§ Käsitellään yhdistyksen jäsenten kokouksen käsiteltäväksi
      sääntöjen mukaan ilmoittamat asiat.
15§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
16§ Kokouksen päättäminen.

Kokoukseen osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä, linkki 
löytyy viereiseltä sivulta.

Tervetuloa.
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VUOSIKOKOUSASIAA
Ennen kokousta klo 17.00 ohjattu lajitutustuminen Padeliin 
valmentajien opastuksella. Tarpeeksi rennot kamppeet 
mukaan.
Klo 18.00 siirtymineen kokoustilaan ja mahdollisen 
tilaisuuden isännän puheenvuoro. 
Kokouksen jälkeen TamRIA:n tarjoama ruokailu. Klubitilan 
sauna on yhdistyksen käytössä klo 21 asti.

Lajikokeilua ja ruokailua varten pyydämme ilmoittautumiset 
to 28.10. mennessä sähköpostilla ville.lehtineva@tamria.fi.

TULEVIA TAPAHTUMIA

KOKOUSKUTSU
viereisen sivun kevätkokoukseen

Kokoukseen pääsee osallistumaan 
etänä videoyhteydellä ilman en-
nakkoilmoittautumista.

Liity hieman ennen kokouksen aloi-
tusaikaa kuvaamalla QR-koodi tai 
kirjautumalla oheisen linkin kautta 

https://meet.google.com/eca-bxow-dis
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TULEVIA TAPAHTUMIA

XXXVIII PIRA-päivä 2.11.2021 klo 12.00 Finnkino Plevnassa, Itäinenkatu 4

10.30 alkaen mahdollisuus osallistua PIRA-päivän keittolounaalle ravintola Plevnassa

VETOVOIMAINEN PIRKANMAA

Ohjelman juontaa arkkitehti Kasmir Jolma

 Tervetuloa / Puheenjohtaja Petri Mäki, PIRA ry

Avauspuheenvuoro 

Asset manager Kai Niinimäki, Työeläkeyhtiö Varma/Finlaysonin alue

Finlaysonin alue 200 vuotta – Aina uudessa ajassa / Kiinteistöpäällikkö Kai Niinimäki

 Uuden viranhaltijan esittäytyminen #1 

Rakennustarkastaja Leena Jaskanen, Tampereen kaupunki

 Uuden viranhaltijan esittäytyminen #2

Kaupunkikuva-arkkitehti Saana Karala, Tampereen kaupunki

 Hakametsä Sport Campus

 Projektipäällikkö Markus Joonas, Tampereen kaupunki/kehitysohjelmat

Särkänniemen vetovoimaa - fyysinen ja digitaalinen HUB

 Toimitusjohtaja Miikka Seppälä, Tampereen Särkänniemi Oy

Valaistus vetovoimatekijänä

 Toimitusjohtaja, valaistussuunnittelija Roope Siiroinen, VALOA design Oy

Kahvitauko

  Lyhytfilmi Tampereen rakentamisesta 

 Hiilibudjetointi tulee – rakennusten vähähiilisyyden arviointi 

Erityisasiantuntija Matti Kuittinen, Ympäristöministeriö

Puukerrostalorakentamisesta Tampereella

Projektiasiantuntija Pertti Tamminen, Metsäkeskus

 Puukerrostalorakentamisen paloturvallisuus, äänikysymykset ja pitkäaikaiskestävyys

Rakennusopin professori Markku Karjalainen, Tampereen yliopisto

 Miten rakennukset kestävät – ilmastonmuutoksen vaikutukset 

 Tutkijatohtori Toni Pakkala, Tampereen yliopisto

 Sisäilmastonmuutos vaatii toimia 

Talotekniikan Industry Professor Piia Sormunen, Tampereen yliopisto

 Pirkanmaan rakennusbarometri 

Toimitusjohtaja, DI Markku Riihimäki, Forecon Oy

 Hyvän rakentamisen palkinto 

Ympäristö- ja rakennusjaosto, Tampereen kaupunki

Palkinnon julkistavat Matti Höyssä ja Saana Karala

 Cocktail-tilaisuus Media 54:ssä, buffetti ja vapaata seurustelua

Tampereen Viinikanlahti-  kaupunkisuunnittelukilpailun voittaja 'Lakes & Roses'

Esittelijänä arkkitehti Janne Ekman, arkkitehtitoimisto NOAN 
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TULEVIA TAPAHTUMIA

TERVETULOA 11.12.2021 TAMRIAN PIKKUJOULUUN 

KOMEDIATEATTERIN SHOW & DINNER ILTAAN

Mikko Vaismaa

Jyväskyläläinen stand up -koomikko Mikko Vaismaa on improvisoinnin mestari ja 
lämminhenkinen älykkö, joka kohtaa ja yllättää yleisönsä ilta toisensa jälkeen. 
Mikko tunnetaan ilmeikkäänä ja terävänä koomikkona sekä velmuna roolimallina, 
johon on helppo samastua. Jokainen esitys on yleisönsä näköinen, ja Mikon 
keikalta lähdetäänkin vatsalihakset kipeänä ja mieli hellän ymmärtäväisenä 
maailmaa, maailmankaikkeutta ja kanssaihmisiä kohtaan.

https://www.komediateatteri.fi/ohjelmisto/mikko-vaismaa-4/

Buffa-ruokailu klo 15.30 
ja stand up -esitys 17.00 

40 ensimmäistä mahtuu mukaan 
(K18 tilaisuus)
Tilaisuus on avec.

Sitovat ilmoittautumiset 31.10.2021 

mennessä kaija.rask@tamria.fi
TamRIAn opiskelijajäsenille, jäsenille 
ja aveceille osallistumismaksu 27,- 
(sisältää buffetruokailun, esityksen 
ja vaatesäilytyksen)

Osallistuminen vahvistuu maksamalla 

osallistumismaksu 30.10.2021 

mennessä TamRIAn tilille 
FI05 5732 2620 0540 64 
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’TAVALLISIA’ TAMRIALAISIA

KEITÄ ME OLEMME? ‘Tavallisten tamrialaisten’ vastauksista kysy-
myksiin pidettiin paljonkin ja niinpä jatkamme juttua. Entiset 
kysymykset, uudet ihmiset.

Nimi, koulutus, valmistumisvuosi, oppilaitos?
Elisa Korkeamäki
Insinööri AMK Yhdyskuntatekniikka 2006 HAMK
Insinööri YAMK Rakentaminen 2019 HAMK
Mikä sai valitsemaan rakennusalan?
Olen ajautunut alalle hieman sattuman kaupalla.  Lukion jälkeen 
oli selvää, että opiskelua kannattaa jatkaa. Kesätyöhistoria 
painottui tekemiseen korjausrakentamisen parissa ja vihreällä 
puolella. Opiskelupaikkojen valintalistalla Hämeenlinna vaikutti 
mukavalta kaupungilta, pääsisi tutustumaan uuteen kaupunkiin, 
mutta samalla lyhyt välimatka kotikaupunkiin, Tampereeseen 
ja täällä oleviin harrastuksiin säilyi.  Sattui listassa olemaan 
rakennuspuolen koulutus alkamassa, kävi vielä niin hyvä tuuri, että 
sain opiskelupaikan.
Nykyinen työnantaja ja työtehtävä? 
Terrawise Oy, työpäällikkö
Mitä päivätyöhösi kuuluu?
Työskentelen hankkeiden parissa, työmaapäälliköiden esimiehenä. 
Vastaan hankkeiden laadukkaasta läpiviennistä, määritettyjen 
aikataulujen ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Vuoropuhelua 
tilaajien ja sidosryhmien kanssa.
Toisinaan pelkkiä tulipalojen sammutteluja, ongelmanratkaisusta 
toiseen siirtymistä, mutta toisaalta myös isoja ja pienempiä 
onnistumisia, itsensä voittamista, tyytyväisiä asiakkaita ja kohteen 
käyttäjiä. 
Aikaisempi työurasi?
Olen vuonna 2006 aloittanut tie- ja katusuunnittelijana 
konsulttitoimistossa. Vuonna 2014 vahva halu nähdä käytännön 
tekemistä ja oppia uutta veti mukaansa ja pääsin kesätöihin 
työnjohtoharjoittelijaksi Tampereen Infralle. Kesän jälkeen siirryin 
projekti-insinööriksi Ympäristörakennus Saariselle, joka sittemmin 
2018 fuusioitui Terrawiseen. Terrawisessa toimin useamman vuoden 
hankkeiden parissa projekti-insinöörinä ja nyt tämän vuoden alussa 
aloitin työpäällikkönä.
Mitä vapaa-aikaasi kuuluu?
Vapaa-aika kuluu (koronavapaaoloissa) lasten harrastusten parissa, 
kuskina ja huoltajana sekä kesämökin remontin edistämisessä.
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’TAVALLISIA’ TAMRIALAISIA

Mikä rakennusalalla on mielestäsi erityisen hyvin?
Rakennusalalla saadaan aikaan ympäristöihin hienoa näkyvää 
muutosta. Tekemistä riittää.
Mikä RIA:n merkitys sinulle on?
 -
Mitä RIA:n jäsenetuja olet käyttänyt?
Luen lehtiä.
Viestisi RIA:n toimintaan liittyen? 
 -
 
Jos en olisi valinnut rakennusalaa, työskentelisin/opiskelisin… ja miksi? 
Olisin ehkä isännöitsijä tai ammattileipuri, toisessa saa tehdä töitä 
yhdessä muiden kanssa ja toisessa näkee kädenjäljen.
Jos olisin rakennus, olisin… ja miksi?
Olisin kesämökki, joka talvikaudella vetää villasukat jalkaansa, 
villatakin ylleen ja nauttii lumisesta, hämärästä maisemasta ja 
hiljaisuudesta omissa oloissaan. Keväällä, kun aurinko  paistaa ja 
linnut alkavat laulaa olisi hienoa seurata luonnon  heräämistä. 
Kesällä ympärillä tapahtuu jo enemmän, on pientä projektia ja 
menemistä, mutta tästäkin huolimatta voi auringolaskuista nauttia 
hiljenevässä illassa. Syksyn laskeutuessa ehtisi nauttimaan sen eri 
väreistä ja viilenevistä illoista, kunnes taas vuosikello olisi täynnä ja 
aloitettaisiin taas talven villaan kietoutumistrendi.
Jos olisin musiikkityyli tai -kappale, olisin… ja miksi?
 -

Nimi, koulutus, valmistumisvuosi, oppilaitos? 
Petri Hongisto, Insinööri (AMK), 2001, Turun ammattikorkeakoulu 
Mikä sai valitsemaan rakennusalan? 
Rakennusala tuntui kiinnostavalta 
Nykyinen työnantaja ja työtehtävä? 
Suoraman Elementti Oy, myyntipäällikkö 
Mitä päivätyöhösi kuuluu? 
Tarjouslaskentaa, myyntityötä, suunnittelunohjausta 
Aikaisempi työurasi?  
Erilaisia myynnin ja myynnin johtamisen työtehtäviä (mm. Tammet 
Oy ja Parma Oy) 
Mitä vapaa-aikaasi kuuluu? 
Kaikenlaista puuhastelua ok-talon parissa, ulkoilu, pyöräily, 
lukeminen 
Mikä rakennusalalla on mielestäsi erityisen hyvin? 
Tällä hetkellä on ainakin töitä riittänyt ja varmasti riittää jatkossakin 
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TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Mikä RIA:n merkitys sinulle on? 
RIA-lehti tulee luettua 
Mitä RIA:n jäsenetuja olet käyttänyt? 
Joskus olen ollut asuntomessumatkalla ja jouluglögillä 
Viestisi RIA:n toimintaan liittyen? 
Jatkakaa hyvää työtä 
 
Jos en olisi valinnut rakennusalaa, työskentelisin/opiskelisin… ja miksi? 
Ehkä jotain työtä missä olisi luonnon kanssa tekemisissä 
Jos olisin rakennus, olisin… ja miksi? 
Sanotaan nyt vaikka eduskuntatalo, paljon mielenkiintoisia 
tapahtumia olisi nähnyt 
Jos olisin musiikkityyli tai -kappale, olisin… ja miksi? 
Metallimusiikki on suosikkia niin ehkä se

TamRIA järjesti jäsenilleen ja 
aveceille mahdollisuuden nähdä 
toisiaan ja komediaa kesäteat-
terissa. Päivämäärä oli 30.7., 
esitys 'Pomo' ja paikka Viikinsaa-
ren kesäteatteri.

Pitkästä aikaa järjestetty tapah-
tuma kiinnosti ja miltei kaksi-
kymmentä tamrialaista ja avecia 
tarttui mahdollisuuteen. Korona-

TamRIAlaisten ilta 
kesäteatterissa

rajoitukset eivät kovin merkittä-
västi haitanneet. Viime kesänä 
hyvä sää taisi sattua suurimpaan 
osaan tapahtumia ja niin meille-
kin. Myös esitys oli rattoisa pää-
roolien Ilkka Heiskasen ja Antti 
Peltolan johdolla. Tunnelmaa 
kohotti osaltaan myös tamria 
tarjoamalla osallistujille väli-
ajalla lasin kuohujuomaa. 

Tapahtuma todettiin jo tarpee-
seen tulleeksi. Illan antiin tyyty-
väisinä palattiin laivalla Laukon-
torille. Jatkot jäivät jokaisen 
osallistujan omaan harkintaan.
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TAMRIALAISTEN MAINETEKOJA

Destia palkitsi Anniina 
Söderholmin opinnäyte-
työn infra-alan parhaana 

TamRIAlaisen Anniina Söderhol-
min opinnäytetyö ’Jätteenpolton 
pohjakuona tierakenteessa: koe-
rakenteen rakentaminen ja tut-
kimus pohjakuonan teknisistä 
ominaisuuksista’ nousi Destian 
opinnäytetyökilpailun voittoon. 

Söderholmin työ on tehty Tam-
pereen ammattikorkeakoulu 
TAMKissa maa- ja pohjarakentei-
den lehtori Anne Kasarin ohjauk-
sessa. Lopputyön tilaajana oli 
Fortum Waste Solutions Oy. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli 
tutkia Fortumin jätteenpolton 
pohjakuonasta kehittämien kei-
nokiviainestuotteiden soveltu-
vuutta liikennöityjen väylien 
rakentamiseen isommassa mitta-
kaavassa. Työ sai kiitosta ajan-
kohtaisuudestaan sekä selkeästä 
ja laadukkaasta toteutuksesta. 
Tuloksia hyödynnetään jo Fortu-
milla esimerkiksi haettaessa 
Väylävirastolta pohjakuonatuot-
teille uusiomateriaalien tekni-
sen kelpoisuuden hyväksyntää. 

Rakennusinsinööriksi valmistu-
nut Anniina Söderholm iloitsi 
kilpailun voitosta.
- Hienoa, että kiertotalous ja 
uusiomateriaalien käyttö raken-
nusalalla saavat tätä kautta huo-
miota ja tunnustusta. Itselleni 
aihe oli erittäin kiinnostava ja 
ympäristöarvot ovat lähellä sy-
däntä. Haluan osoittaa erityiset 
kiitokset kaikesta avusta ja tues-
ta työn tilaajalle Annika Sormu-
selle Fortumilta sekä ohjaajalle 
Anne Kasarille.

Aiheesta kiinnostuneille työ on 
luettavissa Theseuksen verkko-
palvelusta (www.theseus.fi).
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Anniinan lisäksi tamria on onnis-
tunut rekrytoimaan hallitukseen 
muitakin menestyneitä nuoria 
kykyjä.

TAMK:n kolmannen vuosikurssin 
rakennusarkkitehtiopiskelija Ida 
Korsimo on saavuttanut voiton 
Sastamalan kaupungin järjestä-
mässä Kaalisaaren hyppytornin 
ja aktiviteettilaiturin suunnitte-
lukilpailussa. Valtakunnallinen, 
kaikille suomalaisissa yliopistois-
sa ja ammattikorkeakouluissa 
opiskeleville arkkitehti- ja raken-
nusarkkitehtiopiskelijoille avoin 

kilpailu järjestettiin Tampereen 
ammattikorkeakoulun kanssa 
yhteistyössä 2.6.-8.8.2021. 

Kilpailuun saapui 24 kilpailutyö-
tä, joista Sastamalan kaupungin, 
nuorisovaltuuston, Kalssu ry:n ja 
järjestävän oppilaitoksen edus-
tajista koostuva esiraati valitsi 
neljä jatkoon menevää kilpailu-
työtä. Näistä oppilaskunnat ja 
nuorisovaltuusto sitten valitsi 
voittajatyön. Osallistujia oli kai-
kista Suomen arkkitehtuurin 
opetusta antavista yliopistoista 
ja ammattikorkeakouluista, mut-
ta esiraadin ja nuorisovaltuusto-
jen valinnat tehtiin luonnollises-
ti anonyymisti.

Suunnittelukilpailu 
Sastamalassa

TAMRIALAISTEN MAINETEKOJA
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Ja niinhän siinä sitten 
24.9. kävi, että voitta-
jatyöksi julkistettiin 
’Niemennokka-Niekku’, 
jonka tekijäksi paljas-
tui Ida Korsimo. 

Voittajatyön lisäksi kil-
pailuun lähetetyt työt 
olivat upeita ja taso oli 
todella korkea. Finalis-
tien lisäksi useiden mui-
denkin töiden näkemyk-
sellisyys ja visuaalinen 
näyttävyys olivat huike-
an hienoja. 

Ida itse oli ensimmäisen 
suunnittelukilpailunsa 
tuloksesta yllättynyt 
ja voitto tuntui todella 
mahtavalta. Vaikka hän 
omaan työhönsä sen 
jättäessään olikin kovin 
tyytyväinen, oli jo fi-
naaliin pääsy ja etenkin 
voitto jotakin uskoma-
tonta. Tästä on hyvä 
jatkaa.

Lisätietoja kilpailusta 
ja kilpailutöistä löytyy 
ainakin Tampereen 
ammattikorkeakoulun 
ja Sastamalan kaupun-
gin sivustoilta, käykää 
tutustumassa.

Kuvat Idan kilpailutyöstä
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Työkavereiden kanssa pohdimme rakentamisen vastuullisuutta, jäl-
leen kerran, ja totesimme, ettei asia olekaan mikään helppo pala 
purtavaksi. Mitä eroa on vastuullisuudella ja kestävällä kehityksellä? 
Mitä kaikkea rakentamisen elinkaari pitää sisällään? Millä kaikilla 
tavoilla voi vastuullisuutta osoittaa? Miten voi toimia vastuullisesti? 
Asioiden, ja myös rakentamisen vastuullisuuden selkeyttämiseksi 
päätimme laatia meille rakentajille oman vastuullisuusoppaan, joka 
on vapaasti kaikkien luettavissa. Olkaa hyvät! 

Vastuullisuusopasta laadittaessa törmäsimme moniin asioihin, jotka 
estävät tai ainakin hidastavat vastuullista rakentamista. Nämä vas-
tuullisuuden viholliset saattavat olla pieniä jokapäiväisiä asioita, 
tai ne voivat olla myös perustavanlaatuisia ajatusmalleja. Miten nä-
mä viholliset pitäisi huomioida? Tai oikeastaan, miten vastuullisuu-
den viholliset voitetaan?

Vihollinen nro 1
Laatuajattelun puuttuminen
Rakentamisen kokonaisuuden ja koko laatuketjun ymmärtäminen 
ei ole helppoa. Olisi hyvä ymmärtää oman tekemisen vaikutus koko 
rakentamisen ketjuun ja myös lopputuloksen laatuun. Tiedonkulku 
ja hyvä viestintä suunnittelusta takuutöihin ja sieltä takaisin suun-
nitteluun lisäävät ymmärrystä valintojen vaikutuksesta koko ketjun 
matkalta. Ylpeys oman työn laadusta vaikuttaa myös positiivisesti 
sekä omaan että muiden tekemiseen. Oman osaamisen lisääminen, 
työssä kehittyminen ja jatkuva parantaminen olisi hyvä ottaa 
osaksi omaa laatuajattelua.

Vastuullisuus on sitä, kun rakennetaan kerralla oikein. Ollaan ylpeitä 
omasta työstä, tehdään kaikki niin hyvin kuin osataan, valmiiksi ja 
kerralla loppuun asti. Vastuullisuus on omasta ammattitaidosta huo-
lehtimista ja sitä, että tehdään työ laadukkaasti ja turvallisesti, siis 
vastuullisesti.

Vastuullisuus on sitä, kun tehdään työt viiveettömästi, kunnolla ja 
valmiiksi asti. Tarvittaessa opastetaan asiakasta rakennuksen ter-

Rakentamisen vastuullisuus 
-vastuullisuuden viholliset
Vastuullisuusopas, olkaa hyvät!
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veelliseen ja turvalliseen käyttöön. Vastuullisuus on välittämistä ja 
hyvää asiakaspalvelua.

Vastuullisuus on sitä, kun pidetään rakennus kunnossa ja tehdään 
huoltotyöt ajallaan. HuolehdItaan puhtaudesta, siisteydestä ja ra-
kennuksen kunnossapidosta suunnitellusti ja tunnollisesti. Pidetään 
omaisuudesta huolta, eikä lisätä korjausvelkaa. 

Vihollinen nro 2
Kiire
Kiireessä tehdään sutta ja sekundaa. Kiire lähtee monesti jo suun-
nitteluvaiheesta, kun suunnittelulle ei ole riittävästi aikaa ja suunni-
telmat joudutaan lähettämään eteenpäin puutteellisina tai ilman 
riittäviä detaljeja. Suunnittelun lähtötietoja ei ehkä ehditä tarkas-
taa eikä laatuvaatimuksia avata suunnitelmiin. Suunnitelmien tarkas-
tamiselle ei ole aikaa ja ne saattavat lähteä virheellisinä toteutuk-
seen.

Työmaan aikaiselle suunnittelulle jää monesti liian vähän aikaa. Kun 
rakentaminen aloitetaan, on usein jo kiire lähteä liikkeelle, eikä 
riittävän kattava ennakkosuunnittelu ole mahdollista. Työnjohto 
siirtyy kohteesta toiseen lennossa, ja joskus joudutaan johtamaan 
useita työmaita yhtä aikaa. Riittävä aika suunnittelulle on vastuul-
lista rakentamista.

Liian tiukat aikataulut johtavat ongelmiin ja päätyvät virheisiin. Te-
hokas ajanhallinta ja riittävä rakennusaika mahdollistavat rakenta-
misen hyvän laadunvarmistamisen. Rakenteet ehtivät kuivua aikansa 
ja samalla varmistetaan hyvät sisäilmaolosuhteet. Vastuullisuus on 
sitä, kun pysytään aikataulussa.

Vihollinen nro 3
Kokemattomuus
Kokeneet ammattilaiset rakentavat vastuullisesti. Virheet on tehty 
ja koettu ja niistä on opittu. Kokemuksista oppiminen ja hyvien 
käytäntöjen jakaminen auttavat viemään osaamista eteenpäin. 
Kaikkien ei tarvitse tehdä samoja virheitä itse. 

Osaamisen katoaminen ammattilaisten eläköityessä on ongelma. Re-
surssien riittämättömyys ja vähäinen kokemus lisäävät epävarmuutta 
tekemisessä, eikä aina halutusta lopputuloksesta voida olla varmoja.
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YLLÄS JAZZ BLUES

Hyvä perehdyttäminen työmaahan ja työhön ovat tärkeitä laadun, 
turvallisuuden ja vastuullisen rakentamisen näkökulmasta. Työn 
suunnittelu ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen takaavat 
hyvän lopputuloksen.

Mentorointi on myös tapa lisätä osaamista. Kaverin tuki on 
tärkeää, ja omaa osaamista on hyvä jakaa muillekin. Yhdessä 
tekemällä päästään aina parempaan lopputulokseen.

Voitetaanko vihollinen vai voitetaanko sota?
Rakentamisen elinkaari antaa meille monia mahdollisuuksia toimia 
vastuullisesti. Materiaalien monipuolinen käyttäminen ja uudelleen 
kierrättäminen ovat osatekijöitä ympäristön huomioimisessa ja luon-
non monimuotoisuuden säilyttämisessä. Elinkaariajattelun omak-
suminen jokaisessa rakentamisen vaiheessa tuo meille kestävämpiä 
vaihtoehtoja, ja johtaa vastuulliseen rakentamiseen. Vastuullisuu-
den vihollisten tunnistaminen ja huomioiminen vievät meidät askel 
askeleelta kohti vastuullisempaa rakentamista. 

Järjestetään 27. - 30.1.2022

Esiintyjät ja ohjelma on vielä avoin, mutta ei-niin-yllättäen 
TamRIA järjestää tuolloin perinteisen matkan pohjoiseen, 
musiikin pariin ja lumisiin maisemiin. Varaa aika kalenteriisi ja 
seuraa loppuvuodesta tamrian ilmoittelua. Tai voit ilmoittau-
tua vaikka heti kari.salonen@tamria.fi.

YLLÄS JAZZ BLUESYLLÄS JAZZ BLUESYLLÄS JAZZ BLUESYLLÄS JAZZ BLUESYLLÄS JAZZ BLUES
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ollut käytetty. Niinpä kiersimme 
lenkin Kaukaloistenkallion laa-
vulle, jossa olikin yllättäen kaksi 
naista ja koiraa ollut yöpymässä. 
Hetken juteltuamme palasimme 
samaa reittiä kohti Kirkkokiven 
laavua, josta kantautui iloinen 
puheensorina. Pirkanmaan jäte-
huollon hieman iäkkäämpi sakki 
oli miehittänyt laavun sillä välin.

Onneksi mahduimme joukkoon 
ja saimme eväämme nautittua. 
Paluumatkalla Tampereelle Pir-
jo kutsui koko porukan kotiinsa 
Kissanmaalle katsomaan taidet-
ta ja nauttimaan kahvit. Se oli 
mukava päätös kostealle, mutta 
muuten rattoisalle retkelle. 

Kiitos kaikille mukana olleille ja 
erityiskiitokset Pirjolle.

    KSa

TAANNOISIA TAPAHTUMIA

Seurueemme poseeraamassa 
Kirkkokiven juurella.

Kirkkokiven laavulla oli tiivis tunnelma.

Tamrian seniorit tekivät syyssa-
teisen patikointimatkan 9.9. 
Kintulammen maastoon. Kauniin 
retkeilysään tilauksesta huoli-
matta toimitettiin syksyisen har-
maa sade seniorien ulkoiluretkeä 
varten. Neljä rohkeaa senioria 
ja innokas nuori Naava -koira 
tutustui suuren suosion saanee-
seen ulkoilualueeseen. 

Aluksi luulimme olevamme met-
sän ainoat patikoijat, kun mai-
netta saavuttanut, Malin Moision 
suunnittelema Kirkkokiven laa-
vukin oli tyhjä eikä tulisijaakaan 

Seniorit metsässä
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Valmiita asuinrakennuksia 
Ranta-Tampellan alueella

Taukoterassi Näsijärven 
rannassa.

Lämmin aurinkoinen sää suosi 
seniorien pyöräretkeä 3. kesä-
kuuta, kun starttasimme hotelli 
Kaupin pihasta kohti Ranta-Tam-
pellaa, ensimmäistä kohdettam-
me. Näsijärven rantaan raken-
nettu sujuva kevyen liikenteen 
väylä on jo keskeneräisyydes-
täänkin huolimatta saavuttanut 
suuren suosion. Uusien asuinra-
kennusten viereinen rantateras-
si, jolta avautuu kaunis järvinä-
kymä, oli luonteva taukopaikka. 
Siitä sai käsityksen myös alueen 
rakentumiseen. Talot eivät saa-
neet aikaan suurta ihastelua. 

Arkkitehtuuri on hieman keski-
määräistä nykytuotantoa tasok-
kaampaa, mutta sijaintiinsa näh-
den jopa vaatimatonta. Alueena 
Ranta-Tampellasta voi kehittyä 
varsin viehättävä kanavineen, 
jos ympäristörakentaminen vie-
dään loppuun asti tyylikkäästi. 
Matka jatkui Onkiniemeen ja 
siitä alas jälleen rantareitille 
Elianderin uimapaikan sivuitse 
uuden tapahtumapuiston alueel-
le. Santalahden alue on suuressa 
mullistuksessa. Rakentaminen 
jatkuu vilkkaana ja uusia asuin-
taloja nousee säilytettävien van-
hojen tiilisten tehdasrakennus-
ten yhteyteen. Rantaväylän 
laitaa työmaa-aitojen välistä 
reittiä jatkoimme Lielahteen. 

Ajoimme Sulkavuoresta louhitun 
valtavan kivivuoren ohitse Lie-
lahden kartanon pihaan. Terassi 
houkutteli meidät ansaitulle 
kahvitauolle. 

Seniorit polkupyörän selässä tutustumassa 
uuteen rantarakentamiseen
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Ratikkalinjan rakentaminen Lie-
lahden alueelle on saanut aikaan 
rakennusbuumin myös näillä kul-
milla. Kulttuurirakentaminenkin 
on otettu huomioon vanhan pa-
peritehtaan uusissa käyttötar-
koituksissa. Yhtenä osoituksena 
ovat tehdashallien seiniin maa-
latut jättimäiset muraalit, joista 
saattoi tunnistaa tuttuja kasvo-
ja. Yhden rakennuksen läpi on 
tarkoitus viedä raitiotien kiskot, 
joiden paikka oli jo merkitty jul-
kisivuun.

Niemenrannan alueella on jo 
paljon valmista varsin tyylikästä 
tuoretta asuintuotantoa. Uutta-
kin syntyy vauhdilla, jopa melko 
ahtaan tuntuisesti. Muutama 
vuosi sitten yksi alueen kohteis-
ta sai Hyvän rakentamisen pal-
kinnonkin. Alueen keskelle on 
sijoitettu tyylikäs uudehko päi-
väkoti. Seuraava paussi pidettiin 
Birger Federleyn suunnitteleman 

suuren entisen navettarakennuk-
sen yhteydessä olevassa kahvi-
lassa, jonka terassilta saattoi 
seurata pihapiirissä sijaitsevan 
Rientolan Setlementin puuraken-
nuksen kunnostustöitä. Navetan 
erikoisuutena on päädyn kaksois-
torni, jonka käyttötarkoitus on 
ollut rehusiilo, kuten porukalla 
aivan oikein päättelimme. Tor-
nin alaosassa toimii käsityöpaja, 
jossa on myytävänä siellä val-
mistettuja tekstiilejä ja muuta 
sisustustavaraa. 

Viimeisenä kohteena oli von 
Nottbeck-suvun hautausmaa, 
jota pääsimme ihailemaan vain 
takorautaportin takaa. Keskellä 
hautausmaata seisoo pieni tiili-
rakenteinen kappeli, josta sai 
kuitenkin hyviä kuvia aidan raos-
ta. Jäljellä oli enää paluumatka, 
jonka pitkät nousuosuudet sai-
vat polvet lujille. Ehjänä ja tyy-
tyväisenä pääsimme sentään al-
kupisteeseen. Sitten voidaankin 
aloittaa uuden retken suunnitte-
lu. Suuret kiitokset retken suun-
nitelleille Eijalle ja Pirjolle sekä 
mukana olleille.
          Teksti ja kuvat KSa
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TamRIA:n perinteinen petankki-
kisa päästiin tänäkin vuonna 
heittämään, koronan vähäisestä 
varjostamisesta huolimatta. Sor-
sapuistoon saapui 11.8. vähän 
toistakymmentä kevyestä kisai-
lusta kiinnostunutta. 

Alkajaisiksi joukkueet arvottiin 
normaaliin tapaan. Yksi kahden 
ja kolme kolmen hengen jouk-
kuetta pelasivat kaikki toisiaan 
vastaan. Jälleen nähtiin useita 
hämmästyttäviä onnistumisia ja 
muutamia yhtä hämmästyttäviä 
harhaheittoja. Hauskaa kuiten-
kin oli ja pelien välissä nautis-
kellut runsaat piknik-eväät lisä-
sivät hauskuutta entisestään. 
Illan tunnit sujuivat leppoisasti 
pääosin aurinkoisessa illassa. 

Viimeisten pelien jälkeen löy-
dettiin luonnollisesti voittaja-
joukkue. Tasaisista peleistä yksi 

joukkue onnistui kuitenkin nap-
paamaan voiton kaikista muista, 
joten voitto oli sinänsä selvä, 
vaikka pari peleistä vain pisteen 
erolla ratkesikin. Yllättävintä 
tällä kerralla oli ehkä se, ettei 
voittajajoukkueessa kenenkään 
sukunimi ollut Salomäki. Voitta-
jaksi puhtaalla pelillä selviytyi 
joukkue Reijo Mäkinen-Petri 
Mäki-Mari Snell. Toiseksi taisteli 
joukkue Tapio Salomäki-Kari 
Salonen-Kirsti Kylänpää ja kol-
mannen sijan vei joukkue Pekka 
Malassu-Kalevi Turkka-Jouni 
Mäki. Kaikille pelaajille löytyi 
kuitenkin totuttuun tapaan osal-
listumisen kunniaksi palkintoja, 
joita olivat lahjoittanet mm. 
Puutoimi Oy ja K-Rauta Ylöjärvi. 
Hyvillä mielin päätimme tämän-
kin tapahtuman, ensi vuonna 
sitten (ankaran harjoituskauden 
jälkeen) uudelleen.
    PM
    Kuvat KSa ja PM

Petankkia 
Sorsapuistossa

TAANNOISIA TAPAHTUMIA
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Teksti ja kuvat suoraan TRY:n jäsenlehdestä / Aarni Saviaho
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Juhlan kunniaksi 10.9. pidettiin 
Finlandia-talon Helsinki-salissa 
tilaisuus, joka koronaepidemian 
vuoksi oli läsnäolijoiden suhteen 
kovin rajoitettu. Vaikka jäsenis-
tölle ei voitukaan alkuperäisten 
suunnitelmien mukaan järjestää 
fyysistä yhteistilaisuutta, oli kui-
tenkin kaikilla halukkailla jäse-
nillä mahdollisuus osallistua ta-
pahtuman livestriimaukseen.

Juhlan juonsivat Mikko Kuusto-
nen ja Hanna Brotherus. Musii-
kista puolestaan vastasi baritoni 
Waltteri Torikka taustatrionsa 
säestämänä. RIA:n puheenjohta-
jan RA Tommi Luukkosen avaus-
puheenvuoron jälkeen juhlaan 
toi virtuaalisesti valtiovallan 

tervehdyksen ympäristö- ja il-
mastoministeri Krista Mikkonen. 
Tilaisuuden aikana esitettiin kol-
me RIA:n juhlavideota, joissa 
rialaisia haastateltiin RIA:n his-
toriasta ja pohdittiin liiton tule-
vaisuutta. Videoissa näimme 
myös historiallista materiaalia 
rakentamisen vuosikymmeniltä.

Juhlassa palkittiin RIA-liiton pit-
käaikaisia yhteistyökumppaneita 
kunniakirjalla ja liiton toimiston 
rakennusta Albertinkadulla esit-
tävällä taululla. Palkitut yhteis-
työkumppanit eivät vuosien mit-
taan ole tarjonneet ainoastaan  
taloudellista tukea liitolle, vaan 
kyseessä on ollut pitkäaikainen 
syvällisempi yhteistyö. Palkittu-

RIA-liitto 70 vuotta

Uudet kunniajäsenet lavalla.
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ja yhteistyötahoja ovat Acade-
mic Work Finland Oy, A-Insinöö-
rit Oy, Arkkitehtipalvelu Oy, 
Cadmatic Oy, Congrid Oy, Cramo 
Finland Oy, Finnfoam Oy, Hulta-
fors Group Finland Oy, Idea-
Structura Oy, Keskinäinen Vakuu-
tusyhtiö Kaleva ja If Vahinkova-
kuutus Oyj, Ramboll Finland Oy 
sekä RTV-Yhtymä Oy.

Yhteistyökumppanien lisäksi 
tilaisuudessa pyydettiin lavalle 
saamaan kunniakirjansa liitto-
kokouksen kutsumat 13 uutta 
kunniajäsentä. Tämän huomion-
osoituksen saivat DI Arja Hinkka-
nen (Kaakon RIA), RI Juhani Hyy-
tiäinen (Turun RIA), RI Heikki 
Jaskari (Etelä-Pohjanmaan RIA), 
RI Pekka Kampman (Helsingin 

RIA), RI Tapio Kylänen (Satakun-
nan RIA), RI Ulla Mehik (Helsin-
gin RIA), RI Petri Mäki (Tampe-
reen RIA), RA Kaj Nordenswan 
(Hämeenlinnan seudun RIA), RA 
Eliisa Parhiala (Helsingin RIA), 
RA Kaija Rask (Tampereen RIA), 
RI Aaro Ruotsalainen (Kaakon 
RIA), RI Marja Soikkeli (Helsingin 
RIA) ja Ins. (YAMK) Leena Tuo-
misto (Etelä-Pohjanmaan RIA). 
Lisäksi tilaisuudessa palkittiin 
RA Ari Harju Rovaniemen RIA:sta 
liiton kultaisella mitalilla ansiok-
kaasta työstä RIA:n ja sen jäsen-
liittojen hyväksi.

Virtuaalisen tapahtuman päätyt-
tyä lämpiösssä oli läsnäolijoille 
tarjolla juhlajuomaa ja pikku-
suolaista. Pienehkölläkin juhlija-
joukolla saatiin hyvää keskuste-
lua aikaiseksi. Puheenaiheena 
pääasiassa luonnollisesti raken-
taminen, RIA-liitto ja juuri vie-
tetty juhla. 

Hyvää jatkoa, RIA.

Waltteri Torikan sininen hetki.
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